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 aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 datum 5 december 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33750 XV 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het voorstel is op 5 december 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.  

 

 

Verworpen amendementen 

 
Artikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening 

8 (Van Hijum en De Rouwe) over inzet van de middelen ten aanzien van van-werk-naar-

werk trajecten voor een extra investering van 250 miljoen in het Infrastructuurfonds 
 

In het kader van het sociaal akkoord heeft het kabinet afgesproken om te komen tot 

sectorplannen en van-werk-naar-werk trajecten (VWNW). Om het doel te bereiken van 

meer werk wordt voorgesteld om deze middelen in te zetten voor een extra investering van 

250 miljoen in het Infrastructuurfonds.  

 

Dit amendement voorziet dan ook in de dekking van het amendement dat bij de 

vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 is 

ingediend onder nr. 16 (Kamerstukken II, 2013/14, 33750 A, nr. 16). 

Verworpen. Voor: CDA. 
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Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang  

9 (Oskam en Van Hijum) over het vrijmaken van € 37 miljoen voor intensivering van de 

recherche capaciteit, bevordering van een doelmatige strafrechtsketen en het effectiever 

maken van terugkeerbeleid door het voorstel om bij een geslaagde inburgering de lening 

om te zetten in een gift ongedaan maken 

 

In het regeerakkoord is afgesproken mensen met een asielstatus een financieel aanbod te 

doen voor hun inburgering. Via het leenstelsel kunnen asielgerechtigde nieuwkomers een 

bijdrage krijgen om hun inburgeringsonderwijs te bekostigen. Indien zij voldoende 

inspanningen hebben gedaan hoeft de bijdrage niet te worden terugbetaald. Dit 

amendement wil het voorstel om bij een geslaagde inburgering de lening om te zetten in 

een gift ongedaan maken. (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 2, p.107 en 111.) 

De middelen die hiermee vrijvallen (€ 37 miljoen) worden ingezet voor intensivering van 

de recherche capaciteit, bevordering van een doelmatige strafrechtsketen en het 

effectiever maken van terugkeerbeleid. Zie amendementen 33 750 VI nrs. 32, 33 en 34.  

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP en CDA. 

 

Artikel 7 Kinderopvang 

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien  

14 (Heerma) dat beoogt de verhouding 1/3de werkgeversbijdrage, 1/3de 

overheidsbijdrage en 1/3de bijdrage van de ouders te herstellen als basis van de 

financiering van de kinderopvangtoeslag 

 

Dit amendement beoogt de verhouding 1/3de werkgeversbijdrage, 1/3de overheidsbijdrage 

en 1/3de bijdrage van de ouders te herstellen als basis van de financiering van de 

kinderopvangtoeslag. Dit amendement heeft betrekking op de begroting 2014. Dekking 

voor dit voorstel wordt gevonden binnen artikel 99 (nominaal en onvoorzien). 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, CDA, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

Artikel 10 Tegemoetkoming ouders  

15 (Heerma) over, onder andere, het terugdraaien van kortingen op het 

Kindgebondenbudget 

 

Dit amendement beoogt twee zaken. Ten eerste wordt beoogd om de indexatie voor de 

kinderbijslag in 2014 te laten plaatsvinden. Hiertoe worden in artikel 10 (tegemoetkoming 

ouders) het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 12 miljoen euro. 

Ten tweede wordt beoogd om de kortingen op het Kindgebondenbudget, voortvloeiende uit 

het Herfstakkoord, terug te draaien. Het bedrag voor het eerste en tweede kind blijft 

daarmee gehandhaafd op € 1.046. Hiertoe worden het verplichtingenbedrag en het 

uitgavenbedrag verhoogd met € 18 miljoen euro. De totale verhoging van artikel 10 

(tegemoetkoming ouders) bedraagt dus € 30 miljoen euro. De dekking voor dit voorstel 

wordt gevonden in het onder de Balkenendenorm brengen van medisch specialisten. 

Daartoe wordt een voorstel gedaan bij de behandeling van de aanpassing van de Wet 

normering topinkomens (Aanpassingswet WNT).  

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, CDA, 50PLUS, GroenLinks en SP. 


